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1. Met betrekking tot de wetsvoorstellen  

 

33000 XII 

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor 

het jaar 2012 

 

33000 A 

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 

 

33090 XII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en van 

de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de 

Najaarsnota) 

 

33090 A 

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging 

samenhangende met de Najaarsnota) 

 
brengt de commissie blanco eindverslag uit, teneinde de wetsvoorstellen af te doen als 
hamerstuk. 

 

2. 32667 

Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de 

implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 

Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling 

voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te 

breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie 

van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling 

van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissie-

rechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de 

Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem 

overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking 
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nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn 

handel in broeikasgasemissierechten) 

De commissie besluit om het voorbereidend onderzoek te houden op 14 februari 2012. 

 

3. E1100851 

Voorstel voor een verordening inzake de vaststelling van regels en procedures voor de 

invoering van geluidsgerelateerde exploitatiebeperkingen op EU-luchthavens in het kader van 

een evenwichtige aanpak, en tot intrekking van Richtlĳn 2002/30/EG COM(2011)828 

 

De commissie wacht de eventuele conceptbrief inzake een mogelijk subsidiariteitsbezwaar van 

de Tweede Kamer af. De staf zal de brief na ontvangst zo spoedig mogelijk aan de 

commissieleden toezenden teneinde bespreking op 24 januari 2012 mogelijk te maken. 

Mogelijk is toezending aan de commissie eerst mogelijk na het weekend. 

 

4. Luchtvaartnota 

Brief van de staatssecretaris van I&M van 12 januari 2012 (31936, B) in reactie op brief van 1 

december 2011 

 

De commissie neemt de brief voor kennisgeving en aan besluit de toezeggingen T00902 en 

T00905 als voldaan te beschouwen. 

  

5. Tweede monitoringsrapportage voortgang NSL  

Brief - met bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 20 december 2011 (30175, 130) 

 

De commissie besluit schriftelijk te  reageren op de brief van de staatssecretaris van I&M en 

aan de hand van zijn beantwoording de status van toezegging T01081 opnieuw te bezien. Een 

conceptbrief op basis van inbreng van het lid Putters (PvdA) zal op 31 januari 2012 worden 

geagendeerd.  

De commissie besluit de status van toezegging T00685 gedurende de looptijd van huidige NSL 

ongewijzigd te laten. 

 

6. Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk 

Brief - met 3 bijlagen - van de staatssecretaris van I&M van 23 december 2011 (Kamerstukken 

1/2 2011/12, 32308, A/7). 

 

De commissie besluit op dit moment de structuurvisie niet in behandeling te nemen.  

 

7. Mededelingen  

De commissie verwacht zeer binnenkort de in de plenaire vergadering van 1 november 2011 

door de minister van I&M toegezegde brief inzake wetsvoorstel 32366 (Wet vergunning 

onrechtmatige bewoning recreatiewoningen) en stelt in verband daarmee voor de plenaire 

behandeling van dat wetsvoorstel te hervatten op 7 februari 2012.   

 

De griffier van de commissie, 

Warmolt de Boer 

                                               
1  Dossiernummer op www.europapoort.nl. 


